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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/268 

Τροπολογία  268 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) ως «τραπεζικές υπηρεσίες» 

νοούνται οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες για το ευρύ κοινό που 

περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται 

στους αποταμιευτικούς και 

συναλλακτικούς λογαριασμούς, τα 

ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

προϊόντα, το ηλεκτρονικό χρήμα, τις 

πιστώσεις, τις υποθήκες και τα 

επενδυτικά μέσα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/269 

Τροπολογία  269 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων και ο σχετικός τερματικός 

εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη 

υπολογιστική ικανότητα συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 

τμήμα IV του παραρτήματος Ι. 

5. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων σύμφωνα με τα μέτρα που έλαβαν 

τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 7 της 

οδηγίας ΧΧ /ΥΥΥΥ/ΕΕ, και ο σχετικός 

τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με 

προηγμένη υπολογιστική ικανότητα 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στο τμήμα IV του 

παραρτήματος Ι. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/270 

Τροπολογία  270 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίζουν, υπό το πρίσμα των εθνικών 

προϋποθέσεων, ότι το δομημένο 

περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες 

των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, 

μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που 

διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι 

φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς 

και το δομημένο περιβάλλον που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών 

υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης 

πελατών και καταστημάτων στο πεδίο 

εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης 

τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις προσβασιμότητας του 

παραρτήματος 1 τμήμα Χ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία. 

10. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

το δομημένο περιβάλλον που 

χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών 

μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων 

το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι 

πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς 

εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το 

δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν 

οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, 

κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και 

καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής 

φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας, 

καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία ή τόπος 

αγοράς οποιουδήποτε από τα προϊόντα 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

οδηγία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας του παραρτήματος 1 

τμήμα Χ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

χρήση του από άτομα με λειτουργικούς 

περιορισμούς και άτομα με αναπηρία. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/271 

Τροπολογία  271 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην 

αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, 

όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 

που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 

συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα 

που γίνεται ευκόλως κατανοητή από τις εν 

λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές 

αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 

για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα 

προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά 

και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

9. Οι κατασκευαστές είναι σε θέση να 

παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την 

τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 

αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, 

ανά πάσα στιγμή και σε γλώσσα που 

γίνεται ευκόλως κατανοητή από την εν 

λόγω αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές 

αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 

για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα 

προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά 

και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.9.2017 A8-0188/272 

Τροπολογία  272 

Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη 

για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με 

το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 

αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης 

του συγκεκριμένου προϊόντος ή 

υπηρεσίας. 

β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη 

για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με 

το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με 

λειτουργικούς περιορισμούς και τα άτομα 

με αναπηρίες. 

Or. en 

 


